
 

 

Evropská asociace pro psychoterapii 

 

Prozatímní doporučení pro provádění psychoterapie online 
Překlad Petra a Radim Karpíškovi 

 
V reakci na pandemii Covid-19 zvažuje mnoho terapeutů, že bude pracovat se svými klienty online proto, 

aby udrželi terapeutický kontakt a minimalizovali rizika na straně klienta i terapeuta. 

 

“Online terapie” může mít čtyři podoby: telefon; videokonference; strukturovaná emailová terapie; 

textování (Instant Messaging - I.M. nebo textový chat). 

 

Existují důkazy o tom, že online psychoterapie je účinná, nicméně neplatí to pro každého klienta nebo 

terapeuta. Zatímco online terapie sdílí s terapií tváří v tvář (face-to-face) teoretické koncepty a mnohé 

postupy, jsou mezi nimi také rozdíly, stejně jako existují rozdíly mezi individuální a párovou terapií.  

 

Tento dokument byl vytvořen k podchycení některých oblastí, o kterých byste měli přemýšlet, pokud jste 

doposud online nepracovali. Dokument je zamýšlen jako prozatímní doporučení a neměl by být považován 

za plnohodnotný výcvik. 

 

Byl navržen Adrianem Rhodesem, předchozím prezidentem EAP a současným předsedou ACTO (Asociace 

pro poradenství a online terapii v UK). Nejedná se o konečný dokument; další revize budou zváženy a 

ratifikovány výborem EAP. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Posouzení (Assesment) 

 

Posouzení je obtížné a vyžaduje zvýšenou pozornost. 

Ti, kteří nejsou seznámeni s prací online nebo nemají výcvik, musí být při přijímání klientů do online terapie 

opatrnější. 

Obzvláště budete muset věnovat pozornost následujícímu: 

 

Rizika – jak je vyhodnotit, sledovat a jak na ně reagovat: 

. riziko sebevraždy a sebepoškození; 

. potenciální možnost ublížení druhým; 

. riziko ohrožení klienta druhou osobou; 

. možnosti osobní podpory; 

. získávání informací z blízkého okolí klienta jako prevence potenciálních rizik. 

 

Psychologický profil klienta 

.síla ega 

.užívání léků a alkoholu 

.deprese 

.poruchy osobnosti atd. 

 

Je třeba také pečlivě zvážit, na jaké osoby budete potřebovat kontakt – včetně zdravotních a sociálních 

pracovníků pečujících o pacienta. 

 

 

 

 



 

 

 

Důvěrnost a zabezpečení 

 

. “Skype” není považován za zabezpečený způsob kontaktu s pacienty.(Viz “GoodguidanceNote on Skype” 

na: https://acto-org.uk/faq/ 

 

. Mnoho online terapeutů používá “Zoom” (https://zoom.us/) kvůli vysokému zabezpečení. Vyhovuje 

vysokým standardům “HIPAA” - právní řád USA pro online bezpečnost(https://www.hhs.gov/hipaa/for-

professionals/index.html); 

- aplikace Zoom zdarma umožňuje službu kontaktu dvou účastníků (“one-to-one”); 

- klienti si nemusí instalovat aplikaci Zoom na svůj počítač 

 

. Připomeňte vašim klientům: 

- aby si našli soukromé a bezpečné místo na setkání (ne v baru nebo v taxi); 

- aby se ujistili o tom, že druzí nemůžou slyšet hovor a vidět obrazovku nebo displej; 

- aby dávali pozor na to, aby nemluvili příliš hlasitě, pokud používají sluchátka; 

- proberte se svým klientem možnost nahrávání sezení; 

- pokud si mohou uschovat přímou nahrávku ze sezení, aby ji uchovali v zabezpečeném souboru; 

- aby se vyhnuli narušení svého soukromí, mohou vymazat historii vyhledávače, emaily nebo textové 

zprávy po skončení terapeutického sezení. 

 

I vy si můžete uchovávat záznamy, elektronické poznámky, detaily o kontaktu atd. v zabezpečených 

souborech, stejně tak jako uchováváte fyzické poznámky v zamykatelné kartotéce.Můžete využívat 

zabezpečený email jako např. Hushmail (https://www.hushmail.com/) nebo Proton Mail 

(https://protonmail.com/). 

 

 

Kontrakt 

 

Zvažte přeformulování vašeho kontraktu tak, aby zahrnoval práci online: 

 

- Informovaný souhlas klienta k práci online – jakou formou terapie (Skype, email, I.M., telefon); 

- Uveďte, že tato práce je ve vaší zemi zákonem povolena; 

- A že tato práce je zastřešena etickou komisí vaší profesní organizace (www.czap.cz) 

- Měli byste sdělit, že neposkytujete emergentní péči a ujistěte se, že vaši klienti vědí, jak takovou službu 

ve svém okolí vyhledat; 

- Věnujte pozornost detailům “zabezpečeného kontaktu”.  

- Domluvte se o způsobu platby: 

 . Doporučuje se platba dopředu; 

 . Někdo nabízí odlišné sazby za rezervaci více sezení práce online; 

 . Klienti mají právo kdykoliv ukončit poskytovanou online službu. 

- Můžete začlenit do kontraktu, že máte právo si ponechat jakýkoliv záznam ze sezení (video, maily, 

textové zprávy). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

“Správní” záležitosti 

 

- Ujistěte se, že vaše pojištění (nebo pojištění vašeho zaměstnavatele) zahrnuje práci online, zejména 

pokud je tato práce prováděna s klientem pobývajícím v zahraničí; 

- Ověřte si, že vaše profesní organizace nebo právní systém nemá specifická pravidla/zákony upravující 

práci online; 

- Pokud pracujete s klientem pobývajícím v zahraničí, ověřte si, zda v této zemi neexistují zákony omezující 

provozování psychoterapie. 

- Aktualizujte (nebo vytvořte!!!) zásady “Soukromí/GDPR” a “Sociální média”, které zahrnují práci online.  

 

Viz stránky: http://adrianrhodes.net/social-media-policy/ a http://adrianrhodes.net/privacy-policy/ 

Vezměte prosím na vědomí, že jsou chráněny autorským právem. 

 

 

Technické záležitosti 

 

. Vy (a váš klient) budete potřebovat (v závislosti na použitém zařízení): 

- počítač, tablet, chytrý telefon (nedoporučuje se) s: 

- kamerou, mikrofonem; 

- možná se sluchátky; 

- dostačující internetové širokopásmé připojení nebo 4G signál pro zařízení, které používáte. Ujistěte se, 

že umíte používat tuto technologii; vyzkoušejte si to dopředu. 

 

Mějte záložní plán v případě selhání technologie: 

 - další zařízení nebo email nebo telefonní číslo, které můžete použít. 

 

. Věnujte pozornost soukromí a zabezpečení sezení na vaší straně. 

 

 Strukturovaná emailová terapie je “asynchronní”: 

- tj. není to “simultánní” výměna emailů. 

- Obvykle pacient stráví “sezení” (např. 50 minut) psaním emailu a odesílá ho terapeutovi (například v 

úterý) 

- terapeut si ho může poté přečíst – ale později (třeba ve čtvrtek) si ho přečte znovu a odpoví emailem 

psaným 50 minut. 

 

. Instant Messaging (I.M. - textový chat) je synchronní: 

- terapeut a klient si navzájem textují po předem dohodnutou délku sezení (například 50 minut); 

- pokud je I.M. prováděn přímo na chytrém telefonu, počítači nebo tabletu, tak klient bude mít záznam 

tohoto sezení; zvažte, zda to takto chcete; 

- pokud je I.M. prováděn na zabezpečené platformě jako je aplikace Zoom, máte možnost kontroly 

jakéhokoliv záznamu; 

- tento způsob práce vyžaduje více než jakákoliv jiná terapie dovednosti práce s protipřenosem; 

 

 

 

 

 



 

 

 

Klinické záležitosti 

 

Lidé se na síti chovají jinak; v reagování na klienta tomu přizpůsobte svůj teoretický přístup nebo klinické 

techniky. Obzvláště: 

 

 “Digitální generace”, která vyrostla v online světě, je s ním lépe seznámena než “digitální imigranti”, kteří 

se k němu dostali až později v životě. 

. Pravděpodobně ztratíte s některými klienty “prožitek přímého kontaktu” - avšak jiní klienti budou z online 

kontaktu prosperovat a budou ho zažívat jako intimnější – obzvláště při práci přes telefon nebo I.M. 

 

 Efekt “online disinhibice” znamená, že někteří lidé se po síti otevřou velmi rychle a intenzivněji. To může 

být zpočátku zarážející. 

(https://www.researchgate.net/publication/8451443_The_Online_Disinhibition_Effect) 

Výsledkem je, že obrany a odpory mohou být oslabeny.  “Mocenská nerovnováha” se změní na rovnější 

vztah: 

- nejste tolik “vlastníkem” terapie; 

- klienti jsou často “přirozenější” než při uspořádání tváří v tvář; 

- jednají více jako “zákazníci” než jako pacienti; 

 

Obdobně, “volné asociace” by měly být při práci online nahlíženy odlišně: 

- s klienty se budeme potkávat v jejich vlastním prostoru; 

- mohou nám ukazovat své fotografie, výtvory, atd. 

- mohou se nacházet v různých místnostech svého domova – nebo třeba na zahradě; Klienti mohou 

používat svá domácí zvířata, polštáře, jídlo atd. jako obrany. 

 

Všechno toto je materiál, který je nutné vzít v úvahu a terapeuticky ho využít - ne ho zavrhovat. 

 

Práce se strukturovaným emailováním, telefonem nebo I.M. (“textování”) může být velmi intenzivní, pokud 

je prováděna správně (protipřenos je obzvláště důležitý). Nicméně nepozorný terapeut může být snadno 

rozptýlen a ztratit koncentraci. 

 

Různé modality mohou – musí - přizpůsobit své techniky - například arteterapie, kognitivní analytická 

terapie - dokonce i psychoanalytičtí terapeuti. Pokud používáte video, věnujte zvláštní pozornost kvalitě 

zvuku, osvětlení a pozadí; vyzkoušejte si to z pozice klienta předtím, než práci online zahájíte. 

 

Terapeuti mohou být zvýšeně znepokojeni věcmi, které se v online terapii dějí. Nicméně jsou zde mnohé 

paralely k terapii tváří v tvář (face-to-face). 

 

. Pacienti přicházejí pozdě a nechávají nás čekat. 

. Neočekávaně odcházejí - “odkráčejí” - zaklapnou víko počítače; 

. Vypadne signál, někdo zaklepe na dveře; 

. Oblékají se nebo jednají nevhodně. (Jednou jsem měl v nemocnici pacienta, který přišel na terapii tváří v 

tvář nahý); 

. Mohou nás zanechat v úzkosti ohledně jejich bezpečí na konci sezení – ať již v terapii tváří v tvář nebo 

online – s tím, že již pro ně nemůžeme nic udělat. 

 

Věnujte zvláštní pozornost ukončování sezení a podpoře klientů. 

 

 

 



 

 

 

Supervize a výcvik 

 

Protože online práce je v mnoha ohledech velmi podobná terapii tváří v tvář, je snadné být sám se sebou 

spokojen. Zvažte konzultaci se supervizorem, který zná online práci. 

 

Ještě lépe, najděte si dobrý výcvik v online práci. 

 

(ACTO doporučuje absolvování 80 hodinového post-kvalifikačního výcviku). 

ACTO formuluje “Kompetence” online terapie. První návrh je dostupný na: https://acto-org.uk/acto-

recommended-competences-for-counselling-and-psychotherapy-online) 

 

Adrian M. Rhodes, 

17.3.2020 


